
Pf:

HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDi

Datum
25.09.2006

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/4278

Váš dopis zn. SZn.
S-M HM P-150893/2006/00PNI/EIN190-2/Nov

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí), ve znìní zákonù è. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb.
(dále jen zákon)

Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE~
Praha 9 - Dolní Poèernice

Název:

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.8, kategorie II, pøíloha è. 1
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová høištì, motokrosové, cyklokrosové
a cyklotrialové areály mimo území chránìná podle zvláštních právních pøedpisù.

Umístìní: hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha - Dolní Poèernice, Praha 14, Praha 20
Dolní Poèernice, Horní Poèernice, Èerný Most

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel: GOLF RESORT ÈERNÝ MOST a.s.
IÈ: 270 77 802
Na Chvalce 2407/1, 193 00 Praha 9

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je 18-ti jamkové golfové høištì
na ploše cca 75,06 ha, které má být umístìno v území mezi Èerným Mostem
a Dolními Poèernice v blízkosti mimoúrovòové køižovatky Pražský okruh x
Olomoucká x Chlumecká. Vlastní zámìr spoèívá v terénních úpravách, výstavbì
5 vodních ploch (Samotáø, Ostrov, Prostøedníèek, Smolíèek, Dolní rybník),
podzemní akumulaèní nádrže a doprovodných staveb. Doprovodné stavby budou
jednopodlažní objekty, klubovna, hospodáøský objekt, dva obytné objekty se ètyømi
bytovými jednotkami pro zamìstnance, budova odpalištì a objekt pro ubytování
s celkovou kapacitou 40 lùžek. Doprava v klidu je øešena 159 parkovacími místy.
Areál bude ve fázi provozu dopravnì napojen dvìma vjezdy na ulici Národních
hrdinù. Návštìvnost golfového høištì bude maximálnì 210 hráèù/den.
Dle oznámení bude nutné v období výstavby do lokality pøemístit 1 600 000 t
stavebního materiálu v prùbìhu 400 dní (viz též str. 11 tohoto závìru zjiš•ovacího
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øízení). Dennì se pøedpokládá 225 pøíjezdù a odjezdù tìžkých nákladních vozù typu
SCANIA (18 t). Staveništì areálu bude dopravnì napojeno doèasným sjezdem ~

z ulice Chlumecká, tím bude umožnìno pøímé napojení na mimoúrovòovou
køižovatku Pražský okruh (Východní spojka R1) x Olomoucká (011). Pøesun
stavebního materiálu má být provádìn pouze po uvedených komunikacích.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.

Prùbìh zjiš•ovacího øízení a souhrnné vypoøádání pøipomínek: Pøi zjiš•ovacím
øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí
a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è.2
k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové
území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné
zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný
úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot
uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze è. 1 k zákonu a dále
k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (duben 2006) bylo zpracováno Ing. Pavlem Beranem, Ph.D.,
držitelem autorizace dle zákona. Podle zpracovatele oznámení byly zásadní
negativní vlivy vylouèeny již pøi samotném návrhu areálu a postupu jeho výstavby.
Na druhé stranì byly využity dostupné prostøedky k posílení pozitivních vlivù
na jednotlivé složky životního prostøedí. V pøípadì navrženého areálu golfového
høištì jednoznaènì pøevažují pozitivní vlivy na životní prostøedí pøed negativními a
vlivy na obyvatelstvo budou jednoznaènì kladné.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení zn. SEG-050506 ze dne 6. 6. 2006)
. mìstská èást Praha 14

(vyjádøení è.j. OÚR/1 0227/06/166/AW ze dne 29. 5.2006)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka Praha - sever

(vyjádøení è.j. S.HK/1654/22648/06 ze dne 23. 5. 2006)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

(vyjádøení zn. 41/ ØI//0616294.01/06/Ber ze dne 24.5.2006)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

(vyjádøení SZn. S-MHMP-150893/2006/1/00PNI ze dne 16. 6. 2006,
vyjádøení è.j. S-MHMP/-/OOP/XI/522/06/Bak ze dne 7. 6. 2006)

. odbor ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostøedí
(vyjádøení è.j. 41039/ENV/06, 1601/640/06 ze dne 26. 5. 2006)

. Kyjský obèanský klub
(vyjádøení ze dne 22. 5. 2006).

V obdržených vyjádøeních není pøímo uplatnìn požadavek posuzovat zámìr podle
zákona.
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Hlavní mìsto Praha (HMP) závìrem svého vyjádøení konstatuje že má k zámìru
øadu pøipomínek a doporuèení. Pokud budou v následujících fázích projektové
pøípravy uvedené pøipomínky respektovány, a to zejména z hlediska ochrany pøírody
a krajiny a z hlediska vodohospodáøského, HMP netrvá na dalším posuzování podle
zákona.

Z hlediska urbanistické koncepce HMP konstatuje, že zámìr je v koncepèním
souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn), odpovídá
návrhu zmìny územního plánu è. Z1159/06 a byl pøedjednán v rámci zpracované
urbanistické studie pro dotèené území. Podle vyhlášky hlavního mìsta Prahy
è. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti ÚPn jsou ve funkèních plochách S02
výjimeènì pøípustná malá ubytovací zaøízení (to vše pro uspokojení potøeb území
vymezeného danou funkcí). Vzhledem k celkovému rozsahu zámìru i k použitému
urbanistickému konceptu bude HMP ubytování akceptovat, nepøesáhne-Ii kapacitu
50 lùžek. Cyklistickou stezku pak doporuèuje trasovat pøi západní èásti dotèeného
území. Navrženou východní trasu považuje za nevhodnou vzhledem k pøítomnosti
tìlesa silnièního okruhu.

Z akustického hlediska nemá HMP k pøedloženému zámìru pøipomínky,

Z hlediska ochrany ovzduší nemá HMP k pøedloženému zámìru pøipomínky.

Z hlediska mìstské zelenì nemá HMP k pøedloženému zámìru pøipomínky

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny HMP konstatuje, že realizace zámìru je zèásti
podmínìna schválením pøíslušné zmìny platného ÚPn, která je v souèasnosti
pøipravována. Vybudování golfového høištì v uvažovaném prostoru bude podle HMP
z hlediska ochrany pøírody a krajiny pøínosem, jelikož dnes je pøevážná vìtšina
zájmového území zornìna èi leží ladem. Pøesto má HMP k zámìru i pøedloženému
oznámení nìkolik pøipomínek a doporuèení pro další pøípravu celé investièní akce.
Vzhledem k návrhu Dolního rybníka bude nutno v zákresu zmìny upravit i vedení
interakèního prvku územního systému ekologické stability (ÚSES), jenž je v platném
ÚPn oznaèen 16/416. Podoba vodních ploch mezi potoky v pøíloze "Hodnocení vlivu
zámìru, aktivit a koncepce na krajinný ráz", (str. 18) neodpovídá vymezení vodních
ploch v jiných èástech oznámení. Problematickým se jeví návrh bungalovù u lesíka
v poli. Takováto ubytovací zaøízení jsou podle vyhlášky hlavního mìsta Prahy
o závazné èásti ÚPn ve funkèní ploše SO2 pøípustná jen výjimeènì. Jde o rozšíøení
bytové výstavby do nezastavìné èásti pøírodního parku Klánovice - Èihadla, což není
v souladu s vyhláškou è. 3/1991 Sb. HMP, o zøízení oblastí klidu v hlavním mìstì
Praze a vyhlášení stavební uzávìry pro tyto oblasti. Tento problém je nutno øešit
korekcí návrhu. V koordinaèní situaci je uvažováno s úpravou melioraèního kanálu
i v Xaverovském háji. Z oznámení není jasné, nakolik by to mohlo ohrozit pláš•ové
partie a bažinnou olšinu pøi okraji tohoto lesa, zachování tìchto hodnotnìjších partií
je souèástí závìrù pøílohy "Výsledky pøírodovìdných prùzkumù...". HMP upozoròuje,
že kanál je zde souèástí pøírodní památky Xaverovský háj. Dráhy è. 3 a 12 èásteènì
zasahují do ochranného pásma této pøírodní památky. Rybník Martiòák je, jako
cenná zoologická lokalita a zároveò souèást ochranného pásma pøírodní rezervace
V Pískovnì, plnì respektován. Stejnì tak jsou respektovány stávající èi navržené
prvky ÚSES. Pro zvýšení funkènosti Svépravického potoka by pøed doplnìním
bøehových porostù bylo vhodné provést na toku revitalizaèní úpravy - koryto je dnes
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nevhodnì napøímeno a výraznì zahloubeno pod okolní terén. HMP tak doporuèuje
napø. místní úpravu sklonu bøehù. Sklon bøehù melioraèního kanálu by, vzhledem k
malému množství vody, nebylo racionální mìnit, jinak však tomu je u nových vodních
ploch a otevøených kanálù nové rybníky propojujících. Sklon by mìl alespoò v
nìkterých bøehových partiích umožnit vznik litorálních spoleèenstev. Navíc by sklon a
úprava bøehù mìly obojživelníkùm umožnit opuštìní vody. Jejich imigrace do tìchto
ploch za úèelem rozmnožování se dá jednoznaènì oèekávat. Vzhledem k poloze v
pøírodním parku považuje HMP za potøebné více dokumentovat výslednou podobu
celého území (napø. pohledová simulace). Není zcela jasné, jak bude v krajinì
pùsobit hráz Dolního rybníka, popø. herní pøekážky v drahách, a zda postaèí její
ozelenìní. HMP proto doporuèuje doplnìní tohoto hlediska v dalších stupních
pøípravy zámìru. V dalších fázích projektové dokumentace bude podle HMP tøeba
upøesòovat podobu nových výsadeb celého areálu.

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu nemá HMP k pøedloženému
zámìru pøipomínky.

Z geologického hlediska nemá HMP k pøedloženému zámìru pøipomínky,

Z hlediska hospodaøení s odpady HMP upozoròuje na výskyt drobných èerných
skládek, které je tøeba sanovat v rámci pøípravy území. V pøípadì zneèištìní
výkopových zemin nebezpeènými látkami se jedná již o odpad a jeho použití
na terénní práce by bylo v rozporu s platným ÚPn, jelikož funkèní využití umožòující
výstavbu a provozování golfu nedovoluje ukládání odpadu na zemský povrch.
V pøípadì potvrzení kontaminace je nutné zeminu sanovat èi uložit na skládku
nebezpeèných odpadù. Nakládání s odpady se musí øídit platnou legislativou
a souèasným trendem materiálového a energetického využívání odpadù pøed
skládkováním.

Z dopravního hlediska nemá HMP k pøedloženému zámìru pøipomínky.

Z hlediska zásobování vodou HMP upozoròuje, že pøi návrhu areálu musí být
respektovány káranské vodovodní øady 2 x ON 1 100 trasované pøes zájmové území.

Z hlediska odkanalizování a ochrany vodních tokù je nutno respektovat nadøazený
kanalizaèní sbìraè H2 a provést navržená ochranná opatøení uvedená v oddílu 0.4.
oznámení. V dokumentaci pro územní øízení je tøeba m.j. dokumentovat možnost
napojení na stávající splaškovou kanalizaci, zakreslit drenážní systém a projednat
úpravu využití potokù s jejich správci.

Z hlediska ochrany vodních tokù a povrchových vod je tøeba respektovat ustanovení
vyhlášky hlavního mìsta Prahy o závazné èásti ÚPn, které se týkají zpùsobu
a možnosti využívání záplavového území na území HMP. Revitalizaci Chvalky
a Svépravického potoka vèetnì revitalizace melioraèního kanálu HMP doporuèuje
realizovat souèasnì s výstavbou golfového høištì.

Z hlediska zásobování teplem HMP upozoròuje, že podél západní strany Pražského
silnièního okruhu je v platném ÚPn navrhován výhledový tepelný napájeè z oblasti
Èerného Mostu smìrem k lokalitì Dolní Poèernice - Bìchovice. Výstavbu golfového

areálu je nutno s navrhovanou stavbou tepelného napájeèe koordinovat,
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po konzultaci s Pražskou teplárenskou a.s., a v pøípadì požadavku na realizaci
tepelného napájeèe zachovat možnost pro jeho budoucí prùchod. Dále HMP
upozoròuje na nutnost respektování stávajícího tepelného napájeèe Èerný Most
vèetnì jeho ochranného pásma, jehož trasa je vedena severnì od Chvalky.

Z hlediska zásobování elektrickou energií upozoròuje HMP na procházející venkovní
vedení 220 kV a navrhované vedení 2 x 110 kV v trase podél komunikace
Štìrboholská spojka. Obì vedení budou procházet golfovým areálem a je nutné
respektovat jejich ochranná pásma.

Z hlediska zásobování zemním plynem a z hlediska telekomunikací nemá HMP
k pøedloženému zámìru pøipomínky.

Mìstská èást Praha 14 nemá námitky k pøipravovanému zámìru a doporuèuje
zámìr konzultovat v dalších stupních dokumentace se zpracovatelem studie
pøírodního rekreaèního parku U Èeòku.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá k zámìru pøipomínky.

Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) nepožaduje zámìr posuzovat podle
zákona. Ve vyjádøení má nìkterá upozornìní a doporuèení, která považuje
za vhodné zohlednit v dalších fázích pøípravy stavby.

Z hlediska ochrany ovzduší nemá ÈIŽP k zámìru pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod ÈIZP upozoròuje, že ještì nebyly zapoèaty práce související
se zprovoznìním prùmyslového vodovodu ON 350, který byl poškozen pøi povodních
v roce 2002.

Z hlediska odpadového hospodáøství ÈIŽP poukazuje na nesprávnou terminologii,
která je použita v oznámení a na skuteènost, že není uveden pùvodce vznikajících
odpadù, a to zejména ve fázi výstavby.

Z hlediska ochrany lesa nemá ÈIŽP k zámìru pøipomínky.

Z hlediska ochrany pøírody považuje ÈIŽP za vhodné podrobnìji uvést, ve kterých
místech a jakým zpùsobem bude použita zemina pro modelaci a tvarování terénu.
V pøípadì, že by šlo o kubaturu zemin "rostlých", došlo by k navýšení terénu o 1 m.
Dále ÈIŽP doporuèuje provést úpravy melioraèního kanálu takovým zpùsobem, aby
mohl plnit funkce biokoridoru, i když jako takový není uveden v ÚPn.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) jako
dotèený správní úøad ani jako správce potokù Rokytky, Svépravického a Chvalky
nepožaduje pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona
s tím, že má následující pøipomínky k pøedloženému oznámení.

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu (ZPF) upozoròuje, že v pøedložené
dokumentaci není problematika pøedpokládaných záborù zemìdìlské pùdy
dostateènì zpracována v souladu s §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP È. 13/1994 Sb., kterou se
upravují nìkteré podrobnosti ochrany ZPF, což se týká územnì plánovací
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dokumentace a územnì plánovacích podkladù
v tomto smìru dokumentaci doplnit.

Pro územní øízení bude nutné

Z hlediska lesù a lesního hospodáøství nemá k zámìru pøipomínky.

Z hlediska nakládání s odpady nemá k zámìru pøipomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že pøedložené oznámení
zámìru bylo vypracováno dostateènì dùkladnì a není tøeba zámìr posuzovat podle
zákona. Orgán ochrany ovzduší na základì provedeného hodnocení považuje
výstavbu golfového areálu, pøi níž má dojít k tak obrovskému pøesunu zemin,
za nevhodnou pro území hlavního mìsta Prahy, které je zatìžováno vysokými
koncentracemi prachu i bez takovýchto staveb. Požaduje proto koncipovat golfový
areál takovým zpùsobem, který nebude vyvolávat extrémní, v podstatì tìžko
zdùvodnitelné, nároky na modelaci terénu a pøesuny hmot.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP poukazuje na rozpory mezi závìry
kapitoly "1.7. Vlivy na ekosystémy", resp. závìry "Výsledky pøírodovìdného
prùzkumu území plánovaného golfového areálu v Poèernicích, Praha 9; Doc. Dr. Jan
Farkaè, CSc., únor 2006", kde je konstatováno, že "Druhy vázané na plochu rybníka
Martiòák nebo jeho okraje a bøehy nebudou vlastní realizací stavby ani jejím
následným provozem dotèeny", což je v pøímém rozporu s vyznaèením øešeného
území v "Koordinaèní situaci, duben 2006", které úpravou odvodòovacího pøíkopu
z kaskády rybníkù a melioraèního pøíkopu zasahují pøímo do inkriminovaného
prostoru rybníka Martiòák. Vzhledem k tomu, že uvedené hodnocení považuje
zachování tzv. nátokové èásti rybníka Martiòák za bezpodmíneèné, OOP MHMP
požaduje tento rozpor vyjasnit a vlivy navrženého øešení vyhodnotit.

Z hlediska myslivosti nemá k zámìru pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod OOP MHMP upozoròuje na povinnosti, které vyplývají
z platných právních pøedpisù. Jde o souhlas vodoprávního úøadu ke stavbì dle ust.
§ 17 odst. 1 písmo b) zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých
zákonù (vodní zákon). Dále je tøeba dodržet ochranná pásma veøejných
kanalizaèních stok a veøejných vodovodních øadù dle § 23 zákona è. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù.

Z hlediska správy potokù Rokytky, Svépravického a Chvalky OOP MHMP souhlasí
se zámìrem pøi splnìní následujících podmínek. Rybník, který je v dokumentaci
nazvaný jako Samotáø, bude proveden v souladu s dokumentací "Revitalizace koryt -
Svépravický potok a Chvalka", tj. tento rybník bude proveden jako rozvolnìné koryto
toku Chvalka, bez zatrubnìného nátoku a výtoku z rybníka. Umístìní bude
respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Zbytkový prùtok pod vzdouvacím
zaøízením a nátokem na tøi rybníèky bude cca 2,5 I/s, aby bylo možné dotovat vodou
rybník Samotáø a zùstal dostateèný pøítok do Èeòku (rybník Martiòák). Z rybníèkù
Samotáø, Ostrov, Prostøedníèek a Smolíèek nebude brána voda pro závlahy.
Je potøebné doplnit bilance i u ostatních vodních ploch. Svépravický potok nebude
dotèen výstavbou areálu, jak je navrženo v pøedloženém oznámení, pouze v urèitých
pøípadech je možný výtok ze stávajících drenáží, napojených na vodní tok pøed
zaústìním do rybníka Martiòák. Pøechody a pøejezdy pøes potoky budou respektovat

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074

,



- 7 -

hladinu 0100. Další stupeò projektové dokumentace bude v prùbìhu
konzultován se správcem tokù a bude OOP MHMP pøedložen k posouzení.

Odbor ekologie krajiny a ochrany lesa Ministerstva životního prostøedí
poukazuje na povinnosti, které vyplývají ze zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì
zemìdìlského pùdního fondu, v platném znìní. Pøedevším považuje za nutné, aby
plocha, která by mìla být zapsána do katastru nemovitostí jako golfové høištì, byla
odejmuta ze zemìdìlského pùdního fondu, tzn., že k ní musí být udìlen souhlas
podle § 9 odst. 6 zákona o ochranì zemìdìlského pùdního fondu. Pøitom musí být
zpracováno vyhodnocení dùsledkù navrženého øešení na zemìdìlský pùdní fond,
které pak bude souèástí dokumentace žádosti o odnìtí zemìdìlské pùdy. Je nutno
poèítat s tím, že vždy musí být odejmuta ta èást høištì, která bude modelována
èi upravována zásahem do rostlého horizontu pùdy a rovnìž ta, kde budou stavby,

pøípadnì zpevnìné plochy.

Kyjský obèanský klub (KOK) má k zámìru následující pøipomínky.

Navrhované golfové høištì není v souladu s ÚPn, navržená zmìna ÚPn è. Z1159/06
nebyla dosud schválena.

zemìdìlského pùdníhok odnìtí pùdyRealizací zámìru dojde
pro nezemìdìlské úèely.

ze

Zmìnou zemìdìlských kultur na udržované travní porosty dojde k ústupu druhù
pùvodní fauny a flóry.

Údržba golfových høiš• pøedstavuje vydatnou chemizaci,
ohrožení vodních ekosystémù.

což mùže znamenat

Realizací zámìru dojde k výrazné modelaci terénu, která zmìní krajinný ráz. Podle
KOK není vliv na krajinný ráz v oznámení hodnocen.

Areál golfového høištì zasahuje do ochranného pásma lesa. Jedná se o ochranné
pásmo Xaverovského háje a ochranné pásmo lesíka 'V Èeòku'! Pøírodní památka
Xaverovský háj je souèástí pøírodního parku Klánovice - Èihadla. Je nezbytné

uchovat ochranné pásmo pøírodního parku v pøírodì blízkém stavu. Zejména je
potøebné zachovat enklávu bažinné olšiny na jižním okraji západního cípu pøírodního

parku Xaverovský háj.

Výstavba golfového areálu pøedstavuje vysoký objem pøesouvaných hmot,
vznikají vysoké nároky na staveništní dopravu.

Zámìr zasahuje do prvkù územního systému ekologické stability stanovených ÚPn

Zámìr zasahuje do pøírodního parku Klánovice - Èihadla a je v rozporu s posláním
pøírodního parku - viz èl.2 vyhlášky è.3/1991 Sb. HMP, o zøízení oblasti klidu
v hlavním mìstì Praze a vyhlášení stavební uzávìry pro tyto oblasti.

Pøedložený zámìr není ekologicky pozitivní investice v souladu s potøebami daného

regiónu.
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Golf pøedstavuje aktivitu pro omezený poèet osob a neumožòuje rekreaci širší
veøejnosti.

Zámìr neumožòuje realizaci pøírodního parku V Èeòku,

Podle KOK je nutné øešit tuto lokalitu jako celek, tj. vybudovat golfové høištì
v menším rozsahu v souladu s platným ÚPn, v souladu s požadavky ochrany pøírody,
a krajiny.

V pøedloženém oznámení nejsou zpracována žádná variantní øešení.

Zachování charakteru krajiny je jednou z priorit Strategického plánu hlavního mìsta
Prahy. Rozvoj sídel v okrajových èástech mìsta by nemìl mìnit jejich charakter, ani
charakter okolní krajiny a mìl by respektovat pøírodní podmínky. Jedním
ze strategických cílù je dosáhnout harmonie mezi mìstským a pøírodním prostøedím,
zajistit stabilitu mìstské a pøímìstské krajiny, postupnì oèiš•ovat území od funkcí
s nadmìrným negativním dopadem na životní prostøedí. Tento cíl není v pøípadì
tohoto zámìru naplnìn.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze È. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.

Umístìní stavby

Podstata pøipomínek: zámìr není v souladu s ÚPn, neodpovídá potøebám regionu,
omezuje realizaci pøírodního parku V Èeòku, malá ubytovací zaøízení v plochách
502 jsou výjimeènì pøípustná, vedení cyklistické trasy pøi silnièním okruhu je
nevhodné.

Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona zahrnuje zjištìní, popis,
posouzení a vyhodnocení pøedpokládaných pøímých a nepøímých vlivù provedení
i neprovedení zámìru na životní prostøedí. Umístìní stavby a stanovení podmínek
k ochranì veøejných zájmù v území, a tím zabezpeèení zejména souladu s cíly
a zámìry územního plánování, vèetnì architektonických a urbanistických hodnot
v území, je pøedmìtem územního øízení, které provádí pøíslušný stavební úøad.

Soulad s ÚPn je øešen zmìnou ÚPn È. Z1159/06. Zadání této zmìny schválilo
Zastupitelstvo hlavního mìsta Prahy svým usnesením È. 35/06 ze dne 23. 2. 2006.
Pøedložený zámìr byl podkladem pro zadání zmìny.

Zámìr navrženého golfového høištì je v souladu s koncepcí pøírodního parku
U Èeòku.

Podle vyhlášky hlavního mìsta Prahy È. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti ÚPn,
jsou ve funkèních plochách S02 výjimeènì pøípustná malá ubytovací zaøízení (to vše
pro uspokojení potøeb území vymezeného danou funkcí). Vzhledem k celkovému
rozsahu zámìru i k použitému urbanistickému konceptu bude HMP ubytování
akceptovat, nepøesáhne-Ii kapacitu 50 lùžek. Tato podmínka je podle pøíslušného
úøadu splnìna. Zámìr poèítá s výstavbou 10 bungalovù s kapacitou 40 lùžek.
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Trasování cyklistické stezky ve východní èásti øešeného území vychází z platné~o
ÚPn. Navíc bude sloužit jako zpevnìná obslužná komunikace v období výstavby, což
pøispìje k minimalizaci zatížení území suspendovanými èásticemi frakce PM1o
v období výstavby.

Ochrana ovzduší

Podstata pøipomínek: výstavba zámìru je nároèná na pøesun hmot, vyvolává velkou
stavební dopravu, zatìžuje území suspendovanými èásticemi frakce PM1o.

K posouzení imisního zatížení z novì uvažovaných zdrojù zneèiš•ovaní ovzduší
(provoz a výstavba golfového areálu) byla vypracována rozptylová studie (duben
2006; autor: Mgr. Jakub Bucek, autorizovaná osoba pro výpoèet rozptylových studií
a vypracovávání odborných posudkù ve smyslu § 15 zákona è. 86/2002 Sb. (zákon
o ochranì ovzduší). Ta byla pozdìji upøesnìna na základì pøipomínek orgánu
ochrany ovzduší OOP MHMP. Z uvedeného materiálu vyplývá následující.

variantáchRozptylová studie hodnotí imisní zatížení dané lokality ve tøech
pro zneèiš•ující látky NO2. PM1o a benzen.
Varianta È. 1 - stávající imisní zatížení dané lokality.
Varianta È. 2 - pøíspìvky k imisnímu zatížení ve fázi výstavby.
Varianta è. 3 - pøíspìvky k imisnímu zatížení ve fázi provozu areálu.

Varianta è. 1 - prùmìrné roèní koncentrace bez realizace zámìru (stávající stav)
pro NO2 v rozmezí hodnot od 10 jJg/m3 do 35 jJg/m3
pro benzen v rozmezí hodnot od 1,0 jJg/m3 do 4,0 jJg/m3
pro PM1o v rozmezí hodnot od 5 jJg/m3 do 20 jJg/m3

- maximální krátkodobé hodinové koncentrace bez realizace zámìru
(stávající stav - v místì budoucího areálu) pro NO2 v hodnotách
do 100 jJg/m3, v okolí køížení komunikací R 1 a 011 dosahují hodnot
pøes 200 jJg/m3

- maximální denní koncentrace pro PM1o v hodnotách do 50 jJg/m3
a v okolí køížení komunikací R1 a 011 dosahují hodnot pøes
50 jJg/m3.

Varianta È. 2 - oèekávané pøíspìvky k prùmìrné roèní koncentraci ve fázi výstavby
pro NO2 v rozmezí hodnot od 1 ,O ~g/m3 do 1,5 ~g/m3
pro benzen v hodnotách do 0,03 ~g/m3
pro PM1o v rozmezí hodnot od 1,0 ~g/m3 do 2,5 ~g/m3

- oèekávané pøíspìvky k maximální krátkodobé hodinové koncentraci
pro NO2 v hodnotách do 20 ~g/m3

- oèekávané pøíspìvky k maximální prùmìrné denní koncentraci
pro PM1o v hodnotách do 35 ~g/m3.

Varianta È. 3 - oèekávané pøíspìvky k prùmìrné roèní koncentraci ve fázi provozu
areálu
pro NO2 v hodnotách do 0,2 IJg/m3
pro benzen v hodnotách do 0,013 IJg/m3
pro PM1o v hodnotách do 0,015 IJg/m3

- oèekávané pøíspìvky k maximální krátkodobé hodinové koncentraci
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pro NO2 v hodnotách do 1,0 ~g/m3
oèekávané pøíspìvky k maximální denní koncentraci pro PM1'o
v hodnotách do 0,3 ~g/m3.

Podle orgánu ochrany ovzduší MHMP imisní výpoèty koncentrací nejzávažnìjších
škodlivin NO2, PM1o a benzenu prokazují malý vliv provozu navrhovaného areálu
golfového høištì na kvalitu ovzduší v dané lokalitì. Pøedložená studie dokládá,
že v ovlivnìném území nebudou ani po realizaci zámìru pøekraèovány imisní limity.
Jiná situace je však ve fázi výstavby, a to u nejzávažnìjší škodliviny, kterou jsou
prachové èástice frakce PM1o. Zde hodnotí rozptylová studie pøitížení území
v parametru prùmìrná denní koncentrace hodnotou až 35 j.Jg/m3, pøièemž hodnota
stávajícího zatížení je do 50 j.Jg/m3, V prùbìhu výstavby tak podle orgánu ochrany
ovzduší mùže po dobu cca 400 dnù docházet k vysoce nadlimitním denním
koncentracím PM1o, pøièemž platná legislativa povoluje pouze 35 dnù v roce
pro pøekroèení tohoto limitu. Je vysoce pravdìpodobné, že takto nastavené pøípustné
hodnoty by byly v prùbìhu výstavby pøekraèovány.

Následnì probìhly za pøítomnosti zástupcù pøíslušného úøadu konzultace
oznamovatele, zpracovatele oznámení a rozptylové studie se zástupci orgánu
ochrany ovzduší OOP MHMP. Na základì tìchto konzultací obdržel pøíslušný úøad
doplòující informace, které zpracoval Ing. Pavel Beran, Ph.D. V tomto materiálu
se uvádí následující.

Postup výstavby od poèátku zohledòoval požadavek na ochranu ovzduší. K tomu
byla pøijata následující opatøení:
. Bude využíván vjezd na staveništì z Chlumecké ulice z prostoru mimoúrovòové

køižovatky ulic Pražský okruh x Olomoucká x Chlumecká, tedy z prostoru mimo
obytnou zástavbu.

. Na výjezdu ze staveništì bude pracovištì pro èištìní nákladních automobilù.
Oplachová voda bude svedena do sedimentaèních nádrží a dále zasakována.

. Staveništì bude podle potøeby kropeno proti prašnosti.

Oproti pùvodnímu návrhu jsou pak navržena další opatøení, která mají eliminovat
zatížení suspendovanými èásticemi frakce PM1o.
. V poèáteèní fázi výstavby bude na staveništì protažena odboèka prùmyslového

vodovodu, která bude neomezeným zdrojem pro kropení proti prašnosti.
. Plánovaná cyklostezka bude zøízena již v poèáteèní fázi výstavby a bude

využívána ke staveništní dopravì, tato komunikace bude permanentnì
mechanicky èištìna a podle potøeby myta.

. Bude sníženo množství hmot navážených na staveništì a v dùsledku toho
i vyvolaná doprava bude ménì intenzívní. Dùvodem je skrývka ornice, které podle
pùvodních odhadù mìla èinit 0,3 m, na základì pùdoznaleckého prùzkumu byla
navýšena na 0,51 m. Údaje jsou shrnuty v následující tabulce:
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AktualizovanÝ údaj
400 400

~

--- --

Pøesunv hmot v rámci stavby*
150 000 m3 = 252 000 t 1255000-m3 = 430 000 t I- skrYtá ornice
30 000 m3 = 50 000 t = 5 O 000 t
25 000 m = 42 000 t = 42 000 t

--
- výkop z rybníkù
- výtlak z inž. sítí

344 000 t
-
I 522 000 tCELKEM

* Objemová hmotnost rostlé jílovité zeminy èiní 1,4 tlm3 sušiny, pøi vlhkosti 20 % pak

1,68 tlm3. Objemová hmotnost suché rostlé spraše èiní 1,6 tlm3 sušiny,
štìrkopískové terasy 1,75 tlm3 sušiny

Souèástí doplnìní je i aktualizovaná rozptylová studie (Mgr. Jakub Bucek, èervenec
2006). V uvedené studii se uvádí následující.

Na základì zpracované rozptylové studie (duben 2006) vyšly nejvyšší vypoètené
prùmìrné denní koncentrace ze zdroje ve fázi výstavby na úrovni 35 IJg/m3
v nejzatíženìjší èásti území a do 15 IJg/m3 u nejbližší obytné zástavby. Dùležitá je ale
i èetnost pøekroèení koncentrací. Z posouzení výskytu èetností koncentrací nad
10 IJg/m3 (kolik dní za rok bude ve fázi výstavby v jednotlivých referenèních bodech
pøekroèena hodnota koncentrací 10 IJg/m3) vyplývá, že k tomuto pøekroèení bude
docházet maximálnì 10 dnù za rok, a to uprostøed lokality, kde budou momentálnì
probíhat zemní práce. Již 100 metrù od tohoto místa budou èetnosti koncentrací pod
10 IJg/m3 pod dva dny za rok. Pokud budeme uvažovat 365 dnù v roce tak doba
pøekroèení koncentrací 10 IJg/m3 je v nejzatíženìjším místì cca 2,7 % roèního
èasového fondu, tedy na úrovni statistické chyby. Výpoèet rozptylové studie
zohledòoval i pøíspìvek sekundární prašnosti z pojezdu nákladních automobilù
po lokalitì. Vliv této sekundární prašnosti se dá zmírnit opatøeními ke snížení emisí
a následnì i imisí. Jde o následující opatøení.
. Veškeré zemní práce budou provádìny s dostateènì vlhkou zeminou tak, aby se

zabránilo vzniku primární prašnosti.
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. V mìsících, kdy bude nedostatek deš•ových srážek, bude suchá zemina kropena
tak, aby se zabránilo vzniku sekundární prašnosti, napøíklad zkrápìnírii
z prùmyslového vodovodu.

. Hlavní komunikace, po které budou jezdit nákladní automobily, bude zpevnìna
živiènou smìsí a v patøièných intervalech také kropena a zametána.

. Veškeré nákladní automobily, které budou odjíždìt z prostoru výstavby, musí mít
øádnì omytá kola a musí být zaplachtovány tak, aby se nestaly zdrojem primární
prašnosti.

Pokud budeme uvažovat výše uvedená opatøení, pak imisní zátìž vyvolaná stavbou
zpùsobí pøíspìvek k prùmìrným roèním koncentracím do 0,5 ~g/m3 (oproti pùvodním
2,5 ~g/m3, tedy cca 20%) a k prùmìrné denní koncentraci pøi výstavbì budou
na úrovni do 11 ~g/m3 v nejzatíženìjší èásti a 5 až 7 ~g/m3 u nejbližší obytné
zástavby (pùvodní hodnoty byly 35 ~g/m3, resp. 15 ~g/m3).

Pro ovìøení uvedených skuteèností požádal pøíslušný úøad spoleènost ATEM - Ateliér
ekologických modelù. s.r.o. v zastoupení Ing. Václavem Píšou, CSc., držitelem
autorizace dle zákona è. 86/2002 Sb., o vypracování studie, jejíž cílem bylo posoudit
vliv výstavby golfového areálu z hlediska možného výskytu zvýšených koncentrací
suspendovaných èástic PM1o v okolí bìhem stavební èinnosti. Do modelových
výpoètù byly zahrnuty emise z dieselových motorù stavebních strojù, sekundární
prašnost ze stavebních prací i emise z pohybù nákladních aut po staveništi
a navazujících komunikacích. výpoèty byly provedeny samostatnì pro 19 fází
výstavby, pøièemž každá fáze trvá jeden mìsíc. V modelových výpoètech byla dále
zohlednìna opatøení uvažovaná investorem stavby k snížení prašnosti v ovzduší.
Jedná se zejména o závazek stálého zkrápìní všech prašných ploch a odkryté
zeminy, zpevnìní staveništní komunikace a její pravidelné èištìní a dùsledné mytí
aut pøed výjezdem na veøejnou komunikaci.

Výsledky hodnocení ukazují, že v místì výstavby lze oèekávat v jednotlivých fázích
výstavby nárùst prùmìrných denních koncentrací suspendovaných èástic PM1o
v suchých dnech o 8 - 18 ~g/m3. Z hlediska zasažení blízké zástavby se stavební
práce projeví nejvíce yv zástavbì Dolních Poèernic, kde byl vypoèten pøíspìvek
nejvýše 2, 7 ~g/m , na Cerném Mostì pak 1,6 ~g/m3 a v Horních Poèernicích nejvýše
1 ~g/m3. Vypoètené imisní hodnoty jsou tedy v porovnání s rozsahem stavebních
prací relativnì nízké, což je dáno zohlednìním navržených opatøení k snížení
prašnosti, pøedevším zkrápìní stavebních ploch.

Celkovì lze konstatovat, že nárùst denních koncentrací suspendovaných èástic
frakce PM1o bude v okolní zástavbì dosahovat nejvýše 5,5 % stanoveného imisního
limitu pro 24-hodinové koncentrace PM1o. Z analýzy imisních dat na blízké stanici
AIM, která má obdobný charakter jako posuzovaná lokalita vyplývá, že v souèasné
dobì denní koncentrace PM1o pravdìpodobnì mohou mírnì pøekraèovat imisní limit.
Vliv výstavby hodnoceného areálu pøispìje k mírnému nárùstu imisních hodnot
v okolní obytné zástavbì, avšak po èasovì omezenou dobu, cca 19 mìsícù.

Podle pøíslušného úøadu provedená hodnocení prokazují, že pøipravovaný zámìr
bude mít v období výstavby významný vliv na kvalitu ovzduší. Tento vliv je však
vzhledem k èasové omezenosti a vìtší vzdálenosti stavebních prací od obytné
zástavby pøijatelný. Navíc je podle pøíslušného úøadu tøeba brát v úvahu následující
skuteènosti.
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Výkopová zemina dovážená na staveništì bude zemina ze staveb, jejichž provede~í
je nezávislé na realizaci navrženého golfového høištì. Pokud nebude dovezena
na lokalitu høištì, bude odvezena na skládku v prostoru Stará Boleslav - Brandýs

nad Labem po podstatnì delších trasách, tedy za cenu podstatnì vyšších emisí
z dopravy. Staveništì golfu bude potenciálním zdrojem prašnosti v suchém období
roku, rizikové je letní období, èásteènì jaro a podzim. Znaèná èást období výstavby
spadá do doby, kdy ani povrchy pùdy neosychají. Za souèasné situace je dotèené
území využíváno jako orná pùda a je tudíž významným zdrojem prachu.

Ochrana vod

Podstata pøipomínek: aplikací agrochemických prostøedkù jsou ohroženy podzemní
a povrchové vody a na nì navazující ekosystémy (vèetnì pøírodní rezervace
V Pískovnì).

Pokud dojde k realizaci areálu golfového høištì, budou intenzivnì hnojeny pouze
hrací dráhy a cvièná louka. Okolní plochy (roughy) nebudou hnojeny vùbec.

Základními prvky ve výživì rostlin jsou dusík fosfor, draslík, vápník a hoøèík.
Vzhledem k vlastnostem jmenovaných prvkù, pøedpokládaným formám hnojiv
a charakteru pùd v dotèeném území je klíèovým zdrojem zneèištìní drenážních vod
a následnì povrchových vod anion NO3-. Tento potenciální vliv je ošetøen svedením
vìtšiny drenážních vod do retenèní závlahové nádrže (Dolní rybník), zachycením
èásti drenážních vod v podzemní akumulaèní nádrži a jejím opìtovným pøeèerpáním
do Dolního rybníka. Drenážní voda tak bude spolu s vyplavenými živinami opìtovnì
využita k závlaze.

V souèasnosti je území využíváno jako orná pùda. To sebou pøináší intenzivní
hnojení. Z celkové výmìry 17,3 ha hnojených hracích ploch bude pouze 2,6 ha
odvodnìno prostøednictvím systematické trubní drenáže do povrchových vod.
To znamená, že vyplavování nitrátù a reziduí pesticidù do povrchových vod bude
podstatnì nižší než nyní.

Pøírodní rezervace V Pískovnì nebude areálem golfového høištì dotèena, protože je
souèástí jiného dílèího povodí. Odtok z rybníku Martiòák nenapájí vodní plochy
pøírodní rezervace V Pískovnì, ta je naopak odvodòována do Svépravického potoka
níže po toku.

Vyplavování reziduí pesticidù do drenážních vod bylo též zvažováno. Moderní
pesticidy však pomìrnì rychle podléhají v pùdním prostøedí degradaci a do vod se
nestaèí proplavit. Jejich pohyb v pùdním profilu bude natolik pomalý, že než se staèí
vyplavit, dojde k jejich degradaci.

Ochrana pøírody

Podstata pøipomínek: dojde k zásahu do prvkù územního systému ekologické
stability, k snížení druhové rozmanitosti, k zásahu do pøírodního parku Klánovice -
Èihadla, pøírodní památky Xaverovský háj, rybníku Martiòák, ochranného pásma lesa
a k ovlivnìní krajinného rázu.
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V dotèeném území jsou dle platného ÚPn tyto prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES): L 1/92, L4/407, 16/408, 16/415, L4/257, L5/257. Navrhovaný zámìr
uvedené prvky ÚSES respektuje a nezasahuje do nich. V souèasné dobì se v území
nachází agrosystém, který bude nahrazen ekosystémem trvalých travních porostù
na pøibližnì 213 výmìry høištì (roughy). Jedná se o extenzivnì ošetøované trávníky
s výsadbou autochtonních døevin. Plochy roughù budou tvoøit lem okolo novì
navržených ploch a prvkù ÚSES. Minimální šíøe tohoto lemu bude èinit 8 m.
V porovnání se stavem, kdy k prvkùm ÚSES pøiléhá orná pùda, se jedná o pøínos.
Samotný tento fakt bude znamenat zfunkènìní biokoridoru v linii Svépravického
potoka a posílení funkce interaktivních prvkù. Ekologickou funkci stávajících
interaktivních prvkù ÚSES posílí vodní nádrže - boèní nádrž Samotáø na Chvalce
a Dolní rybník na melioraèním pøíkopu. Rovnìž soustava 3 nových nádrží - Ostrov,
Prostøedníèek a Smolíèek bude znamenat vytvoøení nových interaktivních prvkù.

Orná pùda je vystavena periodickým disturbancím (orba, agrotechnická opatøení,
støídání monokultur), které vyluèují pøírodní a pøírodì blízká spoleèenstva. Plochy
roughù vytváøejí pro existenci pùvodních druhù fauny a flóry podstatnì vhodnìjší
podmínky než plochy orné pùdy. Nelze tudíž pøedpokládat, že dojde k úbytku
druhové diverzity.

Golfový areál je souèástí pøírodního parku Klánovice - Èihadla a v severní èásti
navazuje na pøírodní památku Xaverovský háj. V navazujícím krajinném kontextu
se dále nachází pøírodní rezervace V Pískovnì a pøírodní památka Poèernický
rybník.

Posláním pøírodního parku je zachovat a trvale chránit vymezené èásti území
pro jejich pøírodovìdné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci
i pouèení obèanù a celkovì pøispìt ke zlepšení prostøedí mìsta. Realizace golfového
høištì není v rozporu s posláním pøírodního parku Klánovice - Èihadla. Hodnoty
krajiny budou kultivovány a dojde k rozvoji aktivní rekreace. Stavební èinnost spojená
s golfovým høištìm a jeho zázemím je provádìna v intencích zøizovací vyhlášky
pøírodního parku a je v souladu s funkèním využitím území podle ÚPn. Objekty svým
hmotovým øešením nenaruší ráz krajiny a jinak jej neznehodnotí. Toto se týká
i revitalizace stávajících a budování nových vodních prvkù. Stejnì je respektována
ochrana pøírody a krajiny, stromù a keøù rostoucích mimo les s ohledem na jejich
krajinotvornou a estetickou hodnotu. Stávající lesní porosty nejsou dotèeny. Návrhem
golfového høištì jsou ve vybraných èástech podpoøeny a založeny nové vegetaèní
prvky.

Golfový areál respektuje pøírodní památku Xaverovský háj i její ochranné pásmo.
Realizací zámìru dojde k vytvoøení pøírodního pøedpolí a krajinného rámce,
tj. k zajištìní uchování ochranného pásma v pøírodì blízkém stavu. Pøíslušný úøad
dále konzultoval s oznamovatelem zámìru a zpracovatele oznámení problematiku
dotèení jižního okraje západního cípu Xaverovského háje a nátokové èásti rybníka
Martiòák s tím, že tyto hodnotné èásti zùstanou zachovány.

Pøírodní rezervace V Pískovnì a pøírodní památka Poèernický rybník nebudou
zámìrem dotèeny.
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Uvnitø navrhovaného areálu se nachází lesní pozemek. Stávající lesní poros!y
a jejich okraje budou nedotèeny. Zeleò v øešeném krajinném segmentu bude
posílena výsadbou døevin rostoucích mimo les na plochách roughù.

Posouzení vlivu na krajinný ráz je souèástí oznámení. Souèasnì jsou pøílohou
oznámení výkresy se zobrazením vrstevnic a øezù a studie "Golfový areál GOLF
RESORT BLACK BRIDGE - Hodnocení vlivu zámìru, aktivit a koncepce na krajinný

ráz v území (Ing. Tomáš Jiránek, autorizovaný architekt pro zahradní a krajináøskou
tvorbu; duben 2006)". Z citovaného materiálu vyplývá následující:

"Zámìr výstavby golfového areálu se všemi popsanými atributy (vegetace, vodní
prvky a prvky ÚSES) je pro dané území pozitivním krokem, a to zejména se
stávajícími hodnotami krajinného rázu. Významnì pøispìje ke zvýšení podílu trvalých
travních porostù pøírodního i kulturního charakteru, døevinných vegetaèních prvkù od
zelenì roztroušené až po souvislé porosty. Bude mít pozitivní vliv na citlivìjší
zapojení vybudovaných staveb (dopravní, obchodní a sídlištní) do krajiny. Dojde
v pozitivním slova smyslu k "zobytnìní" krajiny ve styku s mìstskou aglomerací.
Vzhledem k výše uvedeným argumentùm, lze realizaci golfového høištì
v uvažovaném prostoru doporuèit.

Za pøedpokladu splnìní krajináøských zásad a regulativù, má golfový areál
pøedpoklady pro zajištìní komplexní funkènosti území a perspektivu zajištìní vzniku
krajinného prostoru dùstojných mìøítek s respektem k maximálnímu množství
krajinných složek v území.

V kontextu øešeného území golfový areál nalezl pøedpoklady souladu pøírodních
a civilizaèních složek území a jejich vzájemný rozvoj. Omezil negativní vlivy hustì
urbanizovaného prostøedí a vytvoøil podmínky zobytnìní krajiny, se zøetelem
ke sportovnímu a rekreaènímu potenciálu."

K umis•ování a povolování staveb, jakož i jiným èinnostem, které by mohly snížit
nebo zmìnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pøírody. Ten v této fázi
nemìl k zámìru pøipomínky.

Ochrana zemìdìlského pùdního fondu

Podstata pøipomínek: dojde k odnìtí pùdy ze ZPF pro nezemìdìlské úèely.

Z celkové plochy 75,06 ha tvoøí ZPF 72,13 ha (orná pùda). Zámìrem budou dotèeny
všechny tøídy ochrany, pøièemž pùdy I. a II. tøídy ochrany pøedstavují 31,03 ha.

Zámìr vychází z platného ÚPn a byl opatøen kladným stanoviskem pøíslušného
orgánu ochrany ZPF (Ministerstvo životního prostøedí) k územnì plánovací
dokumentaci podle § 5 odst. 2 zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF.

V rámci zjiš•ovacího øízení odbor ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního
prostøedí a OOP MHMP jako orgány ochrany ZPF neuplatnily žádné zásadní
pøipomínky.
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Ostatní pøipomínky

Z jednotlivých výše citovaných vyjádøení vyplývají další pøipomínky, které pøíslušný
úøad neshrnul v tématických celcích. Tyto pøipomínky nejsou pøedmìtem posuzování
vlivù na životní prostøedí nebo jsou zpøesòujícího charakteru a odkazují na obecné
povinnosti vyplývající z právních pøedpisù v oblasti ochrany životního prostøedí. Podle
pøíslušného úøadu jsou tyto pøipomínky øešitelné v návazných øízeních a nejsou
dùvodem pro pokraèování v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle
zákona.

Shrnutí

Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjiš•ovacího øízení identifikovány potenciálnì
významné vlivy zámìru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho
umístìní s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu
trvání, frekvenci a vratnost.

Za potenciálnì negativní vliv lze oznaèit zatížení území v období výstavby
suspendovanými èásticemi frakce PM1o. Tento vliv však lze minimalizovat
technickými opatøeními a ve vztahu k délce výstavby a vzdálenosti stavebních prací
od obytné zástavby je akceptovatelný.

Na druhou stranu realizace golfového zámìru pøispìje k revitalizaci a ekologické
stabilizaci území, zvýší druhovou diverzitu, zmírní urbanizaèní tlak na jednotlivé
pøírodní a krajinné složky a zvýší rekreaèní a sportovní potenciál území.

Celkovì lze konstatovat, že pøi aplikaci opatøení k prevenci, vylouèení, snížení
a kompenzaci nepøíznivých vlivù, které jsou podrobnì rozvedeny v oznámení a které
vyplývají z provedeného zjiš•ovacího øízení, zámìr pøedstavuje z hlediska životního
prostøedí pøijatelnou investici v daném regionu.

Závìr:
Zámìr "Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE, Praha 9 - Dolní Poèernice"
naplòuje dikci bodu 10.8, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb..,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE,
Praha 9 - Dolní Poèernice"

nebude posuzován
podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení
(Ing. Pavel Beran, Ph.D., duben 2006). Zároveò je tøeba zohlednit pøipomínky,
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které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených správních úøadù a dotèenýqh
územních samosprávných celkù, zejména vylouèit zásah do jižního okraje západního
cípu Xaverovského háje a nátokové èásti rybníka Martiòák a minimalizovat zátìž
území suspendovanými èásticemi frakce PM10 (vedení staveništní dopravy
po zpevnìné cyklistické stezce s vjezdem a výjezdem z ulice Chlumecká, protažení
odboèky prùmyslového vodovodu, dùsledná oèista vozidel a zkrápìní povrchu).

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostredr
Mariánské nám. 2
Praha 1 /14/

Pøíloh~:- vyjádøení hlavního mìsta Prahy zn. SEG-050506 ze dne 6.6.2006
- vyjádøení mìstské èásti Praha 14 è.j. OÚR/10227/06/166/AW ze dne 29.5.2006
- vyjádøení Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy è.j. S.HK/1654/22648/06

ze dne 23.5.2006
- vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí zn. 41/ØI/0616294.01/06/Ber ze dne

24. 5. 2006
- vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy SZn. S-

MHMP-150893/2006/1/00P/V1 ze dne 16. 6. 2006
- vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy è.j. S-

MHMP/-/OOP/XI/522/06/Bak ze dne 7. 6. 2006
- vyjádøení odboru ekologie krajiny a ochrany lesa Ministerstva životního prostøedí

è.j. 41039/ENV/06, 1601/640/06 ze dne 26.5.2006
- vyjádøení Kyjského obèanského klubu ze dne 22. 5.2006
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